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چکیده

شـاعران کُردی گـوی همـواره نظـری ویژه بـه غزلیات 

حافـظ داشـته اند. بـه تضمین گرفـنت اشـعار حافظ در 

غزلیـات کُـردی باتوجه به دوزبانه شـدن غـزل، نوعی 

صنعـت بـا عنـوان »تضمیـن ملّمع گونـه« ایجـاد کرده 

اسـت. ایـن پژوهـش پـس از تعریـف ملّمـع و انـواع 

آن، بـه بررسـی و تحلیـل ملّمع هـای کُـردی ـ  پارسـی 

ذیـل صنعـت مزبـور و جایـگاه آنهـا در شـعر کُـردی 

شـاعران  مهـارت  کـه  می شـود  روشـن  می پـردازد. 

کُردی گـوی در ایـن نـوع ملّمـع بـرای ایجـاد پیونـد 

غـزل،  سـاختار  حفـظ  و  مـراع  دو  بیـن  معنایـی 

متفـاوت اسـت. در ایـن راسـتا، ده غـزل رسوده ی ده 

تـن از شـاعران کـرد گزینـش شـده  اسـت کـه از ایـن 

میـان ملّمع هـای چهـار شـاعر نخسـت، از یـک غزل 

مشـابه از دیـوان حافـظ تضمیـن گرفته انـد؛ از ایـن رو 

از  هسـتند.  مناسـب  قیـاس  مقـام  در  بررسـی  بـرای 

اشـعار دیگـر شـعرا، ملّمع هایـی کـه هرکـدام از یـک 

غـزل متفـاوت تضمیـن گرفته  انـد، بیـان شـده اسـت. 

در ایـن پژوهـش ابتـدا بـه ذکـر مختـری از احـوال 

شـاعر کُردی گـوی پرداختـه شـده، سـپس ملّمـع آن 

ذکـر  کُـردی  مراع هـای  معنـای  همـراه  بـه  شـاعر 

شـده کـه برای بررسـی سـاختار، معنـا و پیوند مراع 

کُـردی و پارسـی مـورد تحلیـل قـرار گرفتـه  اسـت. 

متفـاوت  کُـردی  ابیـات  در  به کاررفتـه  گویش هـای 

اسـت و شـامل کُردی کرمانشاهی، سـورانی، هورامی 

می شـود. کلهـری  و 

حافـظ،  شـعرکُردی،  تضمیـن،  ملّمـع،  کلیدواژه هـا: 

پیونـد معنایـی.

کورتە

شـاعیرانی کـورد هەمیشـه به چـاوی ڕێزەوه تەماشـای 

غەزەڵەکانی حافزیان کردووه. تێهەڵکێشـی شـیعرەکانی 

حافـز لـه نێـو غەزەڵـی کوردیـدا، لەبـەر ئـەوەی ئەبێتـه 

دوو زمـان، جـۆرێ ڕازەی ئەدەبـی دروسـت کـردووه 

ئـەم  تێهەڵکێشـانه«.  »گونجاندنـی  پێیان گوتـووه  کـه 

وتـاره دوای لێکدانـەوەی تێهەڵکێـش و چەشـنەکانی، 

دەپەرژێته سـەر لێکۆڵینەوه و شـی کردنەوەی تێهەڵکێشه 

کـوردی – فارسـییەکان و جێگـه و پێگەیـان لـه وێـژەی 

کوردیـدا. بـەم لێکۆڵینـەوه دەردەکـەوێ کـه لێزانـی و 

توانایی شـاعیرانی کوردی وێژ لەم جۆره تێهەڵکێشـانەدا 

بـۆ پێکهێنانـی پێوەندی واتایی نێوان دوو باڵه شـیعرەکه 

و پاراسـتنی پێکهاتـەی غەزەڵەکـه جیاوازه. بـەم بۆنەوه 

ده غەزەڵـی هۆنـراوی ده شـاعیری کـورد هەڵبژێـراون 

کـه لەمانـه تێهەڵکێشـەکانی چوار شـاعیری ئـەوەڵ، له 

یـەک غـەزەڵ لـه دیوانی حافـز تەزمینیان کـردووه. بۆیه 

بـۆ لێکۆڵینـەوه وەک سـەنگ و پێوانـه منوونەهایێکـی 

کـه  تێهەڵکێشـهایێکن  تـر  شـیعرەکانی  ئـەو  شـیاون. 

هـەر کام لـه غەزەڵێکـی تـری حافـز وەرگیـراون. لـەم 

لێکۆڵینەوەیـەدا سـەرەتا کورتەباسـێک لـه بەسـەرهاتی 

وێـڕای  تێهەڵکێشـەکەیان  ئینجـا  هێـراوه،  شـاعیران 

بـۆ  و  هاتـوون  کوردییەکانـی  باڵـه  فارسـیی  واتـای 

باڵـه  پێوەنـدی  و  واتـا  پێکهاتەکـەی،  لێکۆڵینـەوەی 

کوردی و فارسـیەکان لێکدراونەتەوه و شـی کراونەتەوه. 

ئەم تێهەڵکێشـانه بـه زاراوەی جۆربەجـۆری کوردین که 

بریتیـن لـه زاراوەی کەڵـوڕی، سـۆرانی و هەورامـی.

وشـە گه لی سـەرەکی: تێهەڵکێـش، تەزمیـن، شـیعری 

کـوردی، حافـز، پێوەنـدی واتایی.

1- nooraeielyas@yahoo.com(نویسنده مسؤول)
2- azadiway@yahoo.com
3- saeed.ahmadi52@gmail.com
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1- مقّدمه 

ــظ  ــه اندیشــه و شــعر حاف ــردی، حاکــی از آن اســت ک ــه و بررســی اشــعار کُ مطالع

ــه شــیوه های  ــردی »ب ــان کُ ــر نهــاده  اســت؛ ادیب ــان اث ــار کُردی گوی ــر آث ــه وضــوح ب ب

گوناگونــی ماننــد ترجمــه، تضمیــن، اقتبــاس، تلمیــح، پــارودی و اخــذ مضمــون از 

حافــظ متأثــر شــده انــد« )پارســا، 1388: 21(. 

ــات حافــظ اســتقبال  ــه طــرق گوناگــون از غزلی شــاعران کُردی گــوی همــواره ب

ــن  ــت. در ای ــوه اس ــن وج ــی از ای ــن« یک ــری از روش »تضمی ــه بهره گی ــد ک کرده ان

ــی  ــان پارس ــه زب ــظ ب ــعر حاف ــردی و ش ــر، کُ ــی اث ــان اصل ــه زب ــا ک ــث، از آنج مبح

بــوده، شــکل متفاوتــی از ملّمــع بــه وجــود آمــده  اســت کــه در ایــن مقالــه بــا عنــوان 

ــن  ــه از ای ــاعرانی ک ــداد ش ــود. تع ــرده  می ش ــام ب ــه« از آن ن ــای ملّمع گون »تضمین ه

ــعرای  ــم ش ــه ه ــت ک ــه اس ــل توج ــد، قاب ــره  گرفته ان ــود به ــعار خ ــت در اش صنع

معــارص را شــامل می شــود و هــم شــاعران متقــدم. همچنیــن ایــن صنعــت، در شــعر 

ــود. در  ــاهده می ش ــی مش ــی و غیرایران ــوی ایران ــاعران کُردی گ ــته ی ش ــر دو دس ه

میــان تعــداد قابــل توجــه ایــن شــاعران، پژوهــش حــارض غــزل ده تــن از ایــن شــعرا 

ــل  ــؤال هایی از قبی ــه س ــخ دادن ب ــی پاس ــد داد و در پ ــرار خواه ــل ق ــورد تحلی را م

ــت: ــر اس ــؤال های زی س

1- بــا دوزبانــه شــدن ســاختار شــعر شــاعران کُردی گــوی کــه از صنعــت 

ــاره ی شــعر  ــن دو پ ــط بی ــا شــاعر در رب ــد، آی ــه« اســتفاده کرده ان ــن ملّمع گون »تضمی

کــه بــه دو زبــان مختلــف اســت، وابســته های محتوایــی و آوایــی کافــی ایجــاد کــرده 

اســت یــا خیــر؟

2- آیــا شــاعر توانســته اســت ارتبــاط صحیــح دســتوری و ســاختاری دو پــاره ی 

ملّمــع را ایجــاد کنــد؟

ــی و  ــاعران ایران ــعر ش ــه در ش ــن ملّمع گون ــرد تضمی ــی در کارب ــه تفاوت 3- چ

ــود دارد؟ ــی وج غیرایران

1-1 فرضیه های پژوهش

ــای لفظــی و معنــوی ایــن  ــه غن ــا توّجــه ب 1- تضمیــن گرفــنت از شــعر حافــظ ب

ــرار  ــرد ق ــاعران کُ ــه ش ــورد توّج ــنت، م ــرای پرداخ ــا ب ــاالی آنه ــت ب ــات و ظرفی غزلی

ــه دوزبانه شــدن کالم، ایجــاد رابطه هــای دســتوری و  ــه اســت، لیکــن باتوّجــه ب گرفت

ــه نظــر می رســد. ــردی و فارســی بســیار دشــوار ب ــاره ی کُ موســیقایی الزم بیــن دو پ
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ــای کالم در  ــت معن ــت از شکس ــوی، مامنع ــاعر ملّمع گ ــی رود ش ــار م 2- انتظ

ــوان یــک اصــل در نظــر داشــته باشــد. ــه عن ــع را همــواره ب ملّم

ــع و  ــیع از صنای ــیار وس ــری بس ــظ و بهره گی ــعر حاف ــای ش ــه غن ــه ب 3- باتوج

آرایه هــای مختلــف لفظــی و معنــوی، ایجــاد یــک ملّمــع در شــعر کُــردی کــه همــرتاز 

ــه نظــر منی رســد؛ به ویــژه در شــعر شــاعران  ــا شــعر حافــظ باشــد، امــری ســاده ب ب

ــگ،  ــژاد، فرهن ــاوت ن ــل تف ــه دلی ــه ب ــر اینک ــرض ب ــا ف ــی؛ ب ــر ایران ــوی غی کُردی گ

جغرافیــا و ... مطالعــه  ی ادبیات و شــعر فارســی آنها بیشــرت از شــاعران ایرانی نباشــد.

1-2 پیشینه ی پژوهش

شــعر و ادبیــات کُــردی بیشــرت از هــر اثــر فارســی دیگــری از غزلیــات حافــظ متأثــر 

ــران و  ــرد ای ــاعران کُ ــری ش ــد، )1388(، تأثیرپذی ــا، احم ــاب )پارس ــت؛ کت ــده اس ش

ــار هــری(،  ــرش آث ــف، ترجمــه و ن ــران، مؤسســه تألی ــظ شــیرازی، ته عــراق از حاف

ــعد  ــیخ احمدی، سیداس ــه ی )ش ــن مقال ــت. همچنی ــه اس ــوع پرداخت ــن موض ــه ای ب

ــروض و وزن  ــه ی ع ــی در زمین ــات فارس ــا ادبی ــردی ب ــات کُ ــق ادبی )1394(، »تطبی

ــن  ــوع ای ــا موض ــه1، دوره ی16:1-1( ب ــردی، مقال ــات کُ ــنامه ی ادبی ــعر«، پژوهش ش

ــش  ــه پژوه ــورد توج ــاص م ــئله ی خ ــاب مس ــن در ب ــت. لیک ــط اس ــق مرتب تحقی

ــعید،  ــدی، س ــاب )احم ــط در کت ــی«، فق ـ  فارس ــردی  ــای کُ ــی »ملّمع ه ــارض، یعن ح

)1395(، تجلــی اشــعار حافــظ در ادبیــات کُــردی، تهــران: نــرش ســخنوران( تعــدادی 

از ایــن اشــعار گــردآوری شــده کــه ایــن اثــر نیــز بــدون بررســی و تحلیــل ســاختار و 

ــت. ــعار اس ــوای اش محت

1-3 هدف و روش پژوهش

ــاص آن و  ــای خ ــع و پیچیدگی ه ــعر ملّم ــی ش ــه ارزش ادب ــه ب ــش باتوّج ــن پژوه ای

توامننــدی شــاعران کُــرد در اســتقبال از ایــن گونــه ی شــعری و جهــت هوشیارســازی 

آنهــا در رعایــت اصــول مســائل ادبــی در رسایــش شــعر، بــا دیــدی نقدگرایانــه بــه این 

موضــوع پرداختــه اســت. از میــان شــاعران متعــّدد کُردزبــان کــه از اشــعار حافــظ بــه 

شــیوه های مختلــف، از جملــه »ملّمــع« و »تضمیــن« بهــره گرفته انــد، ده شــاعر برتــر 

بــا در نظــر گرفــنت ایــن معیــار کــه متــام آنهــا بــه یــک شــیوه از ملّمــع اســتفاده کــرده  

باشــند، انتخــاب شــده اســت کــه عبارتنــد از: »عبدالرحمن بیــگ ســامل صاحبقــران«، 

»عبــاس حقیقــی«، »معصــوم صفیعــی«، »بهاءالدیــن شــمس قریشــی«، »شــیخ محمد 

ــدی«،  ــاس کمن ــبندی«، »عب ــی نقش ــن کاردوخ ــیخ محمدامی ــی«، »ش ــع مریوان قان
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»مؤمــن یزدانبخــش«، »رضــا جمشــیدی« و»عدنــان مــرادی«.

ملّمع این شاعران پس از بررسی از جنبه ی معنایی، دستوری و زبانی، در مقام 

قیاس با یکدیگر قرار می گیرند و میزان توامنندی هریک از آنها روشن خواهد شد.

2- ملّمع

ــن  ــت. ای ــه گــون اس ــان و گون ــگ درخش ــی دارای رن ــه معن ــی ب ــت عرب ــع صف ملم

لفــظ بــه چنــد مــورد خــاص اطــالق می شــود؛ ماننــد »اســب و جــز آن کــه در بدنــش 

ــل  ــدا،1377: ذی ــد« )دهخ ــدن آن باش ــی ب ــگ اصل ــف رن ــی مخال ــا و لکه های خال ه

ــی،1370:  ــد« )هامی ــر باش ــی ت ــده و باق ــک ش ــه خش ــاه ک ــاره ای از گی ــع( و »پ ملّم

146( و نیــز »قســمتی از عضــو کــه در شست وشــو خشــک مانــده  اســت و همچنــان 

بخشــی از صفحــه ی کاغــذ و پارچــه و نظایــر آن کــه روشــن و درخشــان و قســمت 

دیگــرش تاریــک و مکــّدر باشــد. پــس کلمــه ی »ملّمــع« یــا »ملعــه« بــه معنــی چیــزی 

ــن واژه  ــن ای ــامن(. همچنی ــد« )ه ــده باش ــب ش ــاز ترکی ــش ممت ــه از دو بخ ــت ک اس

ــه ی  ــه   هــم دوخت ــاره و ب ــه ی درویشــان کــه از قطعــات پاره پ ــاس و خرق ــی لب در معن

ــق و  ــه مناف ــه ب ــت و در کنای ــده اس ــده، آم ــکیل ش ــف تش ــی مختل ــای رنگ پارچه ه

ــود. ــه می ش ــزّور گفت م

در اصطــالح ادبــی، ملّمــع نوعــی صنعــت در حــوزه ی بدیــع لفظــی اســت کــه 

در آن شــاعر ســعی دارد از دو یــا چنــد زبــان در ســاختار یــک شــعر اســتفاده کنــد؛ 

بدیــن روش کــه در یــک غــزل، یــک مــراع بــه یــک زبــان و مــراع دیگــر بــا هــامن 

وزن و بــا رعایــت ردیــف و قافیــه، بــا زبانــی دیگــر رسوده می شــود. »ایــن صنعــت 

چنــان باشــد کــه یــک مــراع تــازی و یکــی پارســی و روا بــود کــه یــک بیــت تــازی 

و یکــی پارســی و یــا دو بیــت تــازی و دو پارســی و یــا ده بیــت تــازی و ده پارســی 

بیاورنــد« )وطــواط، 1362: 63(. 

غالبــا ملّمــع آن اســت کــه در هــر بیــت، مــراع اول بــه یــک زبــان و مــراع دوم 

بــه زبانــی دیگــر رسوده شــود، لیکــن شــعرا پــا را از ایــن محــدوده فراتــر می نهنــد؛ 

ــد؛  ــر می رساین ــان دیگ ــه زب ــدی را ب ــت بع ــان و بی ــک زب ــا ی ــت را ب ــک بی ــالً ی مث

همچنیــن ممکــن اســت شــاعر از زبــان دوم تنهــا در چنــد جــای شــعر خــود اســتفاده 

کنــد. نکتــه ای کــه در ملّمع رسایــی بایــد در نظــر می گرفتنــد، ایــن بــود کــه زبــان دوم 

ــده ی  ــده و متام کنن ــد کامل کنن ــه بای ــد، بلک ــعر باش ــمت اول ش ــه ی قس ــد ترجم نبای
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ــتعامل  ــم اس ــانی، ک ــبک خراس ــاعران س ــعر ش ــع در ش ــد. »ملّم ــون باش آن مضم

شــده اســت و در شــعر شــاعران ســبک عراقــی رواج بیشــرتی داشــته اســت« 

.)75  :1378 )شــیخ احمدی، 

ــزو  ــی، ج ــهید بلخ ــت. ش ــی اس ــعر پارس ــن در ش ــی که ــع لفظ ــع از صنای ملّم

نخســتین کســانی اســت کــه از ملّمــع اســتفاده کــرده اســت. پــس از او نیــز شــعرایی 

ــان نطنــزی، غضایــری رازی، ســنایی غزنــوی، عبدالواســع  دیگــر همچــون بدیع الزّم

ــا، جامــی و حافــظ، خواجــوی  جبلــی، خاقانــی رشوانــی، ســعدی شــیرازی، موالن

کرمانــی، فخرالّدیــن عراقــی، ابــن یمیــن، میــرزا حبیــب خراســانی و ابوالحســن میــرزا 

قاجــاری نیــز از ایــن صنعــت ادبــی در اشــعار خــود بهــره برده انــد. »رسودن اشــعار 

ملّمــع از اواخــر قــرن هشــتم تــا زمــان ملت الّشــعرای بهــار چنــدان رواجــی نداشــت؛ 

ــانی،  ــم کاش ــی، محتش ــد جام ــعرا مانن ــی از ش ــوان بعض ــا در دی ــه تنه ــوری ک به ط

شــیخ بهایــی، مجمــر اصفهانــی و میــرزا حبیــب، یــک یــا چنــد شــعر ملّمــع دیــده 

بــه  می شــود« )خبازهــا،1391: 168ـ 151(. شــاعران در دوران معــارص دوبــاره 

ملّمع گویــی روی آورده انــد. 

ــه  ــاعر ب ــر ش ــی تفاخ ــه نوع ــعر، ب ــع در ش ــری ملّم ــت به کارگی ــوان گف می ت

ــن روش،  ــه ای ــعر ب ــش ش ــه ی رسای ــه الزم ــرا ک ــت؛ چ ــود اس ــی خ ــای ادب توانایی ه

ــات  ــت ملزوم ــا رعای ــا، ب ــر دوی آنه ــه ه ــعرگویی ب ــوان ش ــان و ت ــا دو زب ــنایی ب آش

کامــل شــعری و ایجــاد تناســب بیــن آنهاســت. بالطبــع ایــن مهــارت در تــوان متامــی 

ــا  ــعران« ی ــد، »اش ــوردار بودن ــوان برخ ــن ت ــه از ای ــانی ک ــت و کس ــوده اس ــعرا نب ش

»ذواللســانین« می نامیدنــد. گاهــی شــاعر قــادر بــود کــه از ســه زبــان در شــعر خــود 

اســتفاده کنــد، ایــن نــوع شــعر را ذیــل اصطــالح »مثلّثــات« قــرار می دهنــد؛ »مثلّــث 

بــه شــعرهایی گفتــه شــده اســت کــه شــاعر در رسودن آن از ســه زبــان یــا دو زبــان 

ــات  ــارز آن، مثلّث ــای ب ــت و منونه ه ــرده  اس ــتفاده می ک ــی اس ــش محلّ ــک گوی و ی

ســعدی و دو غــزل مثلـّـث از شــاه داعی شــیرازی اســت« )رستگارفســایی،1380 :91(.

3- زبان ملّمع

از آنجــا کــه عربــی زبــان دوم ایرانیــان و زبــان علمــی آنــان محســوب می شــد، اولیــن 

ــز پارســی ـ  ــا حــدود ســده ی هفتــم هجــری نی و بیشــرتین ملّمع هــای رسوده شــده ت

عربــی بوده انــد. از ایــن ســده بــه بعــد در میــان شــاعران پارســی گوی کســانی بودنــد 
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ــا ترکیــب دیگــر زبان هــا به جــز زبــان عربــی دارنــد؛ در ایــن میــان  کــه ملّمع هایــی ب

آنچــه در شــعر ایرانــی متــداول بــوده  اســت، شــامل مــوارد زیــر می شــود:

ــی  ــه ملّمع های ــت ک ــانی اس ــن کس ــا از اولی ــی-ترکی؛ موالن ــای پارس 3-1 ملّمع ه

ــی از  ــه ترکیب ــی دارد ک ــن مثلّثات ــا همچنی ــی دارد. موالن ــی و ترک ــان پارس ــه دو زب ب

ســه زبــان ترکــی، پارســی و عربــی اســت. صائــب تربیــزی، شــاه نعمت اللــه ولــی، 

ــز ابیاتــی اینچنیــن  قاســم انــوار، عبدالوهــاب نشــاط و ســید عامدالدیــن نســیمی نی

ــر  ــالوه ب ــارص، ع ــانین مع ــاعر ذواللس ــهریار، ش ــز »ش ــارصان نی ــان مع ــد. از می دارن

اشــعار فارســی و ترکــی، ملّمــع فارســی-ترکی نیــز رسوده اســت« )دانت پــژوه،1382: 

.)17

3-2 ملّمع های پارسی   هندی؛ مانند قصایدی از آزاد بلگرامی.

3-3 ملّمع هــای پارســیی-با لهجه هــای محلــی؛ حافــظ، ســعدی و شــاه داعــی 

ــد. ــت دارن ــن دس ــی از ای ــیرازی ملّمعات ش

3-4 ملّمع هــای عربی- پارســی؛ ابونــواس حســن بن هانــی اهــوازی از شــاعران 

ــت. ــات را رسوده اس ــوع ملّمع ــن ن ــن ای ــری بهرتی ــده ی دوم هج ــان س ــرب زب ع

ــه  ــت و ب ــردی اس ــوان کُ ــل، دی ــه، اص ــن گون ــی؛ در ای ــای کُردی-پارس 3-5 ملّمع ه

ــن  ــداد ای ــت؛ تع ــه اس ــه کار رفت ــی در آن ب ــان پارس ــه زب ــز ب ــی نی ــع ابیات روش تلمی

شــاعران و نــوع شــعر آنهــا قابــل توّجــه اســت کــه در ایــن پژوهــش بــه آن هــا خواهیــم 

پرداخــت. یکــی از روش هــای ملّمع گویــی شــعرای کُــرد، اســتفاده از اشــعار پارســی 

ــت  ــک صنع ــی از ی ــن روش، صورت ــود(؛ ای ــعار خ ــه اش ــت )ن ــاعران اس ــر ش دیگ

ــد. ــکل می ده ــن« را ش ــام »تضمی ــه ن ــی ب بدیع

4- تضمین های ملّمع گونه

در تعریــف تضمیــن گفته انــد »آن اســت کــه شــاعران در ضمــن اشــعار خــود، یــک 

مــراع یــا یــک بیــت و دو بیــت را بــر ســبیل متثل و عاریــت از شــعرای دیگــر بیاورند 

بــا ذکــر نــام آن شــاعر یــا شــهرتی کــه مســتغنی از ذکــر نــام باشــد؛ بــه طوری کــه بــوی 

ــعار  ــوی از اش ــاعران کُردی گ ــی، 1370: 217(. ش ــد« )هامی ــال نده ــت و انتح رسق

ــان اشــعار ســعدی، جامــی و  ــن می فارســی تضمین هــای متعــّددی داشــته اند. در ای

ــژه  ــر و وی ــی فرات ــظ جایگاه ــعار حاف ــا اش ــد؛ ام ــه بوده ان ــورد توّج ــیار م ــا بس موالن

ــظ اســت  ــن ویژگــی، خــاص شــعر حاف ــه ای ــرد داشــته اســت. البتّ ــزد شــاعران کُ ن
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ــان رسوده هــای پارســی، بیشــرت از شــعر دیگــر شــاعران در رسزمین هــای  کــه در می

ــای  ــه ارزش ه ــئله ب ــن مس ــت؛ ای ــه  اس ــت یافت ــهرت و محبوبی ــی زبان ش ــر فارس غی

ــردی کــه  ادبــی، زبانــی و محتوایــی ایــن اثــر ارزشــمند مربــوط می شــود. ادبیــات کُ

از ســده ی دهــم بــه بعــد مکتــوب شــد، پرورت دهنــده ی کُردی گویــان بســیاری بــوده 

ــوان  ــا می ت ــه ی آنه ــد؛ ازجمل ــر پذیرفته ان ــظ تأثی ــود از حاف ــعر خ ــه در ش ــت ک  اس

ــاعران  ــارانی از ش ــی بیس ــی، مالمصطف ــی زنگل ــرد: جعفرقل ــاره ک ــر اش ــراد زی ــه اف ب

ــرد،  ــظ کُ ــه حاف ــب ب ــی و ملق ــه نال ــص ب ــی متخلّ ــر شاویس ــی رسا، مالخ هورام

عبداللــه زیــور، میــرزا عبدالرحیــم متخلـّـص بــه وفایــی، مصباح الّدیــوان ادب، محمــد 

ســلیامن متخلّــص بــه صیــدی از شــاعران هورامــی رسا، مــاه رشف خانــم کردســتانی 

متخلـّـص بــه مســتوره، مالمحمــد بیخــود، عبدالرحیــم معدومــی متخلـّـص بــه مولــوی 

ــدی،  ــن رشفکن ــادی، عبدالرحم ــظ مهاب ــون: حاف ــارصی چ ــاعران مع ــز ش ــرد و نی کُ

ــظ در  ــعر حاف ــنت از ش ــن گرف ــین پناهی و... . تضمی ــف حس ــت، رشی ــف هلم لطی

ــود. ــه« می ش ــن ملّمع گون ــت »تضمی ــاد صنع ــب ایج ــردی، موج ــزل کُ غ

تعــداد شــاعران کُردی گویــی کــه بــا اســتفاده از صنعــت ملّمــع و ترکیــب 

ــد،  ــن گرفته ان ــات ســخن رسای شــیراز تضمی ــا شــعر خــود، از غزلی اشــعار حافــظ ب

تاحــدودی قابــل توّجــه اســت، اّمــا بــرای انتخــاب میــان ایــن عــّده، رشط الزم ایــن 

ــز نحــوه ی  ــان باشــد و نی ــام آور کُردزب ــامً از شــعرای ن ــود کــه شــاعر منتخــب، حت ب

ــت  ــراع نخس ــه م ــکل ک ــن ش ــد، بدی ــابه باش ــا مش ــام آنه ــع در مت ــش ملّم رسای

ــک  ــات از ی ــن ابی ــامً تضمی ــراع دوم حت ــردی و م ــان کُ ــه زب ــده ب ــع رسوده ش ملّم

ــته،  ــاعر برجس ــع از ده ش ــاس، ده ملّم ــن اس ــر ای ــد. ب ــظ باش ــّخص حاف ــزل مش غ

گزینــش و در تطبیــق بــا شــعر فارســی از نظــر محتوایــی، دســتوری و آوایــی بررســی 

شــده اســت. چهــار ملّمــع نخســت از یــک غــزل مشــابه در اشــعار حافــظ تضمیــن 

ــای  ــی در دوره ه ــاعران مختلف ــدام رسوده ی ش ــز هرک ــدی نی ــات بع ــد. غزلی گرفته ان

ــردی زیــر آنهــا درج شــده  اســت. متفــاوت اســت. ترجمــه ی فارســی مراع  هــای کُ

5- شعرای کُرد زبانی که ملّمعات آنان در این پژوهش گزینش شده  است:

5-1 عبدالرّحمن بیــگ ســامل صاحبقــران )1286- 1220ه.ق(. وی یکــی از اســاتید نامــی 

شــعرای کُــرد اســت کــه بــه گویــش ســورانی شــعر گفتــه اســت. »اشــعار وی، روان و 

ــردوخ  ــت« )م ــن اس ــتعارات نوی ــبیهات و اس ــر و تش ــی بک ــار از معان ــین و رسش دلنش
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ــوده اســت. ــی،1382 :443(. ســامل از شــاعران ســلیامنیه  ب روحان

این ملّمع از او است:

بێنێته جێ ماهی جیهان ئارا ئومێدی دڵ  ئه گه ر   .1

ــه خــال هندویــش بخشــم ســمرقند و بخــارا را ب

 اگر آن ماه جهان آرایم آرزو و امید دمل را برآورده کند...

2. لــه  بن خــاری موغیالن وه ســڵ ئه گــه ر بێ ئــاره زوو ئه که م

را مصلــی  گلگشــت  و  رکنابــاد  آب  کنــار 

 اگر وصال دوست در زیر خار مغیالن هم باشد، آرزومندش هستم ...

3. لــه  عه زمــم النــه دا فه وتــاوم بــه  تــااڵن چــوو ســه رو ماڵم

چنــان بردنــد صــرب از دل کــه تــرکان خــوان یغام را

 رس و مال و زندگی ام به تاراج رفت، اما از عزم و اراده ام کم نشده  است ...

4.نه ســیحه ت بگــره  گــوێ جانــا له  الیــان زۆر بــه  ته عزیمه

را دانــا  پیــر  پنــد  ســعادمتند  جوانــان 

نصیحت گوش کن جانا، چون در نزد آنان خیلی ارزشمند است ...

5. دووسه د جار گه ر به  گوێ خۆم حه رفی ساردت بشنه وم شادم

جــواب تلــخ می زیبــد لــب لعــل شــکرخارا

اگر دویست بار با گوش هایم حرف های رسد و مالمتگرت را بشنوم، شادمان می شوم ...

6. ئه گه ر حۆری له  که وسه ر شوست وشۆی خۆی دا به  تۆ نابێ

بــه آب و رنــگ و خــال و خط چه حاجــت روی زیبارا

اگر حوری ای در آب کوثر خودش را شست وشو دهد، باز هم به زیبایی تو منی رسد ...

ــه  ئیدراکــی شــکه نج و عوقده یــی زوڵفــت په رێشــانم 7. ل

که  کس نگشــود و نگشــاید به حکمــت این معام را

از ادراک و گره زلفت پریشان و آشفته ام...

8. که  شـوعله یی ته لعه تی یووسـف تلووعی کرد به  چی زانیم 

کــه عشــق از پــرده ی عصمــت بــرون آرد زلیخــا را

زمانی که پرتو جامل یوسف طلوع کرد، متوّجه شدم که ...

9. که المــت »حافــز« دڵ ســه نجه  بــۆ »ســامل« وه هــا چاکــه

ــا را ــد ثری ــک عق ــاند فل ــو افش ــم ت ــر نظ ــه ب ک

)سامل، 2012: 40(
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حافظا کالمت برای »سامل« دلپسند است، این سان بهرت است...

این غزل تضمینی از غزل حافظ با این مطلع است: 

ــا را ــت آرد دل م ــه دس ــیرازی ب ــرک ش ــر آن ت اگ

ــه خــال هندویــش بخشــم ســمرقند و بخــارا را ب

)حافظ، 1377: 4(

ایــن غــزل در بحــر هــزج مثمن ســامل رسوده شــده و 9 بیــت دارد. شــاعر کُردی گوی 

در ایــن غــزل از نظــر زمــان و آهنــگ، شــعر کُــردی و فارســی را تطبیــق داده  اســت؛ از نظر 

بررســی محتوایــی جــز در چنــد بیــت کــه بــه ایــن توفیــق دســت نیافتــه ، در ســایر مــوارد، 

رشــته ی معنایــی کالم برقرار اســت. 

در بیــت اول بــا ایجــاد جملــه ی رشط، آهنــگ خوانشــی کالم حفــظ شــده و ارتبــاط 

معنایــی دو مــراع قابــل قبــول اســت.

ــن  ــردی و پارســی ضعیــف اســت. همچنی ــاره ی کُ ــی پ ــاط معنای در بیــت دوم ارتب

ــا اشــکال مواجــه اســت. ــاره از حیــث دســتوری ب ربــط دو پ

بیــت ســوم در شــعر اصلــی متشــکل از جملــه ی پایــه و پیــروی اســت کــه تشــبیه 

ــا  ــت، ام ــده اس ــذاری ش ــراع اول پایه گ ــات آن در م ــد و ملزوم ــاد می کنن ــب ایج مرکّ

بــا ریخــت جدیــدی کــه در شــعر کُــردی یافتــه اســت، ربــط دو مــراع متصــّور نیســت.

ــا در آن حفــظ شــده  ــاً ترجمــه ی مــراع فارســی اســت و معن بیــت چهــارم تقریب

اســت. در ابیــات پنجــم و ششــم بــرای گزاره هــای مــراع دوم، نهادهــای متناســبی کــه 

در بردارنــده ی رشط هســتند، تعریــف شــده اســت.

در بیــت هفتــم واژه ی »معــام« در مــراع اول »مشــبه به« شــکنج و زلــف یــار قــرار 

گرفتــه اســت، درحالــی کــه در بیــت اصلــی »راز دهــر« بــدان تشــبیه شــده اســت.

در بیــت هشــتم نیــز بــه دلیــل تلمیــح بــه داســتان حــرت یوســف و زلیخا، شــاعر 

ناگزیــر از حفــظ معنــا بــوده و به خوبــی نیــز از عهــده ی آن برآمــده اســت.

در بیــت پایانــی شــاعر بــا اســتفاده از هــر دو تخلّــص خــود و نــام حافــظ، پایــان 

مناســبی بــرای غــزل ایجــاد کــرده اســت. 

ــوی و  ــی کُردی گ ــعرای نام ــزو ش ــی )1281- 1375 ه.ش(؛ وی ج ــاس حقیق 5-2 عب

اهــل مهابــاد بــود. »ایــن اســتاد، تخمیــس اشــعار شــاعران بــزرگ کُــرد و فــارس را بــا 

بیانــی شــیوا ســـروده  اســت. حقیقــی در ســال های پایانــی عمــر خویــش، صــد غــزل 

ــردی ترجمــه کــرده  اســت« )احمــدی، 1395:  ــان  کُ ــه زب ــظ شــیراز را ب خواجــه حاف
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حقیقی نیز این غزل حافظ را به روش ملّمع تضمین کرده است:

1. بــه چــاوی تورکــی ته ورێــزی ده به خشــم کشــوه ری دارا

ــه خــال هندویــش بخشــم ســمرقند و بخــارا را ب

کشور و رسزمین دارا را به چشامن ترک تربیزی اش می بخشم.

2. ئه مــن کوێســتانی کوردوســتانی خۆم پێ خۆشــه بۆ چیمه

را مصلّــی  گلگشــت  و  رکنابــاد  آب  کنــار 

کوهستان کردستانم برایم لّذت بخش و خوشایند است، نیازی ندارم به...

ــان ــی بێ ئام ــازی په ری ڕوویان ــه ر ن ــه  ب ــان ل ــودا ئام 3. خ

چنــان بردنــد صــرب از دل کــه تــرکان خــوان یغام را

خدایا امان از دست ناز و عشوه ی پری چهره های بی امان!

ــیراز ــزی ش ــه حاف ــدا کوتووی ــه ری من ــفی دڵب ــه وه س 4. ل

بــه آب و رنــگ و خــال و خط چه حاجــت روی زیبا را

»حافظ« شیرازی در وصف دلرب من فرموده است: ...

5. ئه گــه ر جــارێ جه ماڵــی یوســفت دیبایــه ده تزانــی

کــه عشــق از پــرده ی عصمــت بــرون آرد زلیخــا را

اگر یکبار جامل یوسف را می دیدی، می دانستی...

6. تعالی اللــه له بــه ر خونچه ی نه پشــکووتووی ده م و لێوت

که کس نگشــود و نگشــاید به حکمــت این معام را

بزرگی خداوند را نازم به پاس غنچه ی نشکفته ی لب و دهانت!

7. ده زانــن گه وهه رێکــی زۆر گرانقــه دره لــه گوێــی ده گــرن

را دانــا  پیــر  پنــد  ســعادمتند  جوانــان 

می دانند گوهری بسیار گرانقدر است، پس گوش می دهند ...

8. لــه لێــوت گــوڵ ده بــارێ خونچه پشــکووتن جنێــوت دا

ــارا ــکر خ ــل ش ــب لع ــد ل ــخ می زیب ــواب تل ج

هنگام دشنام دادنت به من، از لب هایت غنچه باز می شوند و گل می ریزند ...

9. »حه قیقی« حافزیش ئوسـتاده ئه مام پێم بڵێ چت گووت

ــا را؟ ــد ثری ــک عق ــاند فل ــو افش ــم ت ــر نظ ــه ب ک

)حه قیقی1367: 70(



11 نقد و بررسی ملّمع های ُکردی- پارسی از جهت ساختار و پیوند معنایی

ای حقیقی! حافظ هم استاد است اما به من بگو چه گفتی ...

ــرای  ــی ب ــرد و مراع ــه می گی ــی فاصل ــراع اصل ــاعر از م ــت اول، ش در بی

ــد  ــه را حــذف می کن ــای مــراع دوم مــی آورد. او حالــت رشطــی جمل ــم معن تحکی

ــرک شــیرازی« حافــظ  ــار می بخشــد و »ت ــه ی ــد و رشط »دارا« را ب ــدون ایجــاد قی و ب

ــواب رشط  ــراع دوم ج ــی م ــعر اصل ــد. در ش ــدل می کن ــزی« ب ــرک تربی ــه »ت را ب

اســت، ولــی در شــعر کُــردی بــا رعایــت »کــامل اتّصــال« بــه یــک جملــه ی خــربی 

بــدل می شــود؛ ایــن تضمیــن، مالحتــی خــاص در شــعر بــه وجــود آورده اســت. در 

ــود.  ــاد می ش ــع« ایج ــن مطل ــت »حس حقیق

ــی  ــراع اصل ــای م ــا اّدع ــارض ب ــه تع ــوی ب ــاعر کُردی گ ــز ش ــت دوم نی در بی

ــوب  ــت مطل ــه نهای ــال« را ک ــت مص ــاد« و »گلگش ــن آب ــار آب رک ــد و »کن برمی آی

ــگارد.  ــز می ان ــود ناچی ــن خ ــتان رسزمی ــر کوهس ــت، در براب ــظ اس حاف

ــاظ  ــی در الف ــا تغییرات ــا ب ــکل، تنه ــامن ش ــا ه ــاً ب ــوم تقریب ــت س ــون در بی مض

حفــظ می شــود. 

ــام  ــان ن ــا بی ــت، ب ــل اس ــک متثی ــه ی ــراع دوم را ک ــاعر م ــارم ش ــت چه در بی

ــد. ــل می کن ــراق تبدی ــه اغ ــوم را ب ــد و مفه ــدل می کن ــول ب ــل ق ــه نق ــظ ب حاف

در بیــت پنجــم دو مــراع پایــه و پیــرو هســتند؛ شــاعر کُردی گــو مــراع اصلــی 

را کــه بــا مــراع دوم، یــک جملــه ی تعلیلــی تشــکیل داده انــد، بــه جملــه ی رشطــی 

ــار معنایــی آن  ــه داســتان یوســف و زلیخــا و ب ــان تلمیــح ب ــد امــا همچن بــدل می کن

در جایــگاه خــود قــرار دارد.

ــی  ــپس نه ــر و س ــدا ام ــب را ابت ــعر، مخاط ــل ش ــاعر در اص ــم ش ــت شش در بی

می کنــد و در مــراع دوم علّــت را بیــان می کنــد امــا در شــعر کُــردی بــا پیچشــی در 

مضمــون و اســتفاده از لفــظ »معــام«، مــراع دوم را اســتعاره ای از لــب و دهــان کــه 

ــد.  ــرار می ده ــد، ق ــف می کن ــراع اول توصی در م

ــده  ــظ ش ــا حف ــا معن ــرده، ام ــر ک ــی تغیی ــرد بیان ــتم کارک ــم و هش ــت هفت در بی

ــت.  اس

در بیــت پایانــی، شــاعر کُــرد، تفاخــر شــاعرانه ی بیــت را بــه خــود نســبت می دهــد 

و در کنــار نــام »حافــظ« تخلـّـص خــود را نیــز مــی آورد.

5-3 معصــوم صفیعــی )1336(؛ صفیعــی از هرمنــدان و شــاعران اهــل پــاوه اســت کــه 

ــنت  ــات و نوش ــه ادبی ــدید ب ــی ش ــکاو عالیق ــص می کند.»چ ــکاو« تخلّ ــعر »چ در ش
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ــّوع در  ــته های متن ــه نوش ــه مجموع ــالت ب ــان تحصی ــّدت زم ــی داد. در م ــان م نش

ــران  ــی صاحب نظ ــا راهنامی ــد و ب ــت یازی ــنامه دس ــتان و منایش ــعر و داس ــر ش نشـ

ــر  ــه رشــته ی تحری و اندیشــمندان توانســت مجموعــه ای از اشــعار و منایشــنامه را ب

درآورد« )احمــدی، 1395: 147(.

از میان اشعار او نیز ملّمع زیر گزینش شده است:

تــارا الوه رۆ  یــارم  کــه   بوینو نــه  ســاتێ  ئه گــه ر   .1

ــه خــال هندویــش بخشــم ســمرقند و بخــارا را ب

اگر در یک گذر رسیع یارم را بدون روبند توری ببینم...

2. بنۆشــی ئــاوی هه ورامــان، مه حاڵــه ن جــارێ تــه ر واچی

را مصلــی  گلگشــت  و  رکن آبــاد  آب  کنــار 

کسی که آب اورامان را بنوشد، محال است بار دگر بگوید...

3. جــه دووری بوڵبوڵینــه گــوڵ بــه ئاهــوو حه رسه تــۆ واتش

چنــان بردنــد صــرب از دل کــه تــرکان خــوان یغام را

در فراق گل، بلبل با حیرت و حسـرت گفت:...

4.که  دیم ڕۆخسـاری په روینت ته سـه ڕۆف بی دڵ و هۆشـم

ــا را ــرون آرد زلیخ ــت ب ــرده عصم ــق از پ ــه عش ک

که رخ پروین مانندت را دیدم هوش و دمل به تسخیرت درآمد...

ــه  واچــۆ ــان وه اڵمــش ئینه ن 5.کــه  تانیــت داو به دیــت؛ وات

ــارا ــکر خ ــل ش ــب لع ــد ل ــخ می زیب ــواب تل ج

اگر بر من طعنه و زخم زبان زدی و به بدگویی من پرداختی، جوابش این است که 

بگویم:...

ایــن شــعر نیــز از هــامن غــزل معــروف حافــظ تضمیــن گرفتــه اســت. در ایــن 

ــج بیــت بســنده کــرده اســت؛ ــه ذکــر پن ــه شــاعر تنهــا ب ــن ملّمع گون تضمی

بیــت اول همچــون اصــل شــعر بــا رشط آغــاز شــده اســت. رشط در ایــن بیــت 

تغییــر کــرده، امــا در بردارنــده ی هــامن مفهــوم اســت.

ــی مراعــی  ــه زیبای ــای تفاخــر و شــاعر توانســته اســت ب بیــت دوم دارای معن

ــا مــراع اول مرتبــط شــود. بســازد کــه ب

در بیــت ســوم شــاعر مــراع دوم را بــه یــک نقــل قــول بــدل کــرده و از مضمــون 

اصلــی بیــت فاصلــه گرفته  اســت.
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در بیــت چهــارم مضمــون تغییــر کــرده ، امــا تلمیــح آن بــا بیانــی تــازه در قالــب 

رابطــه ی علــی- معلولــی حفــظ شــده  اســت.

در بیــت پنجــم مفهــوم شــعر اصلــی در ملّمــع نیز گنجانــده شــده و با انتخــاب این 

بیــت بــه عنــوان مقطــع غــزل، از درج تخلّص رصف نظر شــده  اســت.

ــه  ــه ب ــت ک ــاوه اس ــل پ ــالی اه ــی )م. 1365( وی از فض ــمس قریش ــن ش 5-4 بهاءالدی

ــار متعــّددی نگاشــته اســت، از جملــه:  ــردی شــعر مــی رسود. قریشــی آث فارســی و کُ

ــه  ــه ب ــر س ــه ه ــه« ک ــه« و »مولودنام ــراج نام ــردی، »مع ــان کُ ــه زب ــد« ب ــمس العقای »ش

ــی،1382: 303(. ــردوخ روحان ــت« )م ــیده اس ــاپ رس چ

 منونه زیر از اشعار او است:

1. ئه گــه ر بێــت و بــکا ڕه حمێ به یه ک بووســه له گــه ڵ مندا

بــه خـــال هندویــش بخشــم سمـــرقندو بخــارا را

اگر بیاد و با یک بوسه به من لطف و رحمی داشته باشد ...

2. بــه ماچێکــی له بــی له علــی له گــه ڵ کوڵمــی نیــه هه رگیز

را مصــال  گلگشــت  و  رکنـابـــاد  آب  کنــار 

با یک بوسه از گونه و لب لعلش هرگز نیست...

3. هه راسـانه هه مـوو عاله م لـه ده س دووچـاوی به خوماری

چنــان بردنــد صــرباز دل کــه تــرکان خــوان یغــام را

همه عامل از چشامن خامرش آشفته و هراسانند...

4. کــه توهمه تــه لــه بــۆ کوڵمی ئــه وه هه روا ســپی و ســووره

بــه آب ورنگ وخـــــال وخط چه حاجــت روی زیبا را

این تهمت است برای گونه هایش، چون که رسخی و سپیدی آنها طبیعی است...

5. ئه له و سـاوه که من زانیم به یووسـف حه ق لیقای به خشی

کــــه عشـــــق از پــرده عصمــت بـــرون آرد زلیخــا را

آن وقتی که خداوند زیبایی را به یوسف بخشید، من متوجه شدم که...

6.خه رابـم پـه ی دڵـی قوربـان، عه فا که ڵـال چـه چاکت وت

جــواب تلــخ می زیبــد لــب لعــل شــکرخا را

خودباخته ی دلش شده ام؛ خدا تو را ببخشاید چه سخن زیبایی فرمودی...

7. ئــه وا ده رچــووم لــه نێو زوڵفی خه الســم که پێیان خۆشــه

را دانــا  پیــر  پنــد  ســعادمتند  جوانــان 
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هامنا آزاد شدم از میان زلفانش، رهایم ساز چون آنها می پسندند...

8. له سلسـله ی گرێی زوڵفی سـوئامل کرد وه هـای فه رموو:

که کس نگشــود و نگشــاید به حکمــت این معام را

از سلسله ی زنجیر زلفش پرسیدم، چنین فرمود...

9. مه بـه عاجـز که ئه ی حافـز نیه »مه حـزوون« بـه هام فه ردت

کــه برنظــم تــو افشــاند فلــک عـــقد ثریــا را

)امینی، 2012.م:39(

حافظا! هیچگاه محزون مانند تو منی تواند شعر برساید، زیرا...

ــای  ــده و از منونه  ه ــه ش ــن گرفت ــین تضمی ــزل پیش ــامن غ ــز از ه ــزل نی ــن غ ای

ــا  ــان قــدری ب ــردی- پارســی اســت کــه در آن ربــط بیــن مراع هــای دو زب ملّمــع  کُ

اشــکال مواجــه اســت؛ در بیــت نخســت ایــن غــزل نیــز مــراع بــا حــرف رشط آغــاز 

ــه شــود.  ــه جــواب رشط مــراع دوم توجی می شــود ک

در بیــت دوم شــاعر ســعی دارد مضمــون را بــه بیــت اول ارتبــاط دهــد، همچنیــن 

ــمندی  ــن ارزش ــه ی بی ــاد مقایس ــدف، ایج ــه ه ــد ک ــان برمی آی ــوای کالم چن از فح

ــظ  ــذف لف ــا ح ــت، ام ــی« اس ــت مصل ــاد و گلگش ــا »آب رکناب ــار« ب ــه ی ی »بوس

ــت. ــه اس ــورت گرفت ــه ص ــدون قرین ــاز ب مقایسه س

در بیــت ســوم گرچــه مضمــون حفــظ شــده، اّمــا بــا ایــرادی روبــه رو اســت و آن 

اینکــه فاعــل مــراع دوم را کــه درواقــع کلمــه ی »چشــامن« اســت، بایــد در مــراع 

اول جســت وجو کــرد، امــا چشــم در مــراع اول نقــش فاعلــی نــدارد.

ــق  ــده ی یــک مفهــوم عمی در بیــت چهــارم شــعر اصلــی، مــراع اول دربرگیرن

عرفانــی اســت و مــراع دوم بــه دلیــل متثیــل بــرای آن بــه کار رفتــه اســت. در شــعر 

ــل  ــت و متثی ــراع دوم اس ــای م ــت معن ــز در خدم ــده نی ــراع ساخته ش ــردی، م کُ

ــرد. ــرار می گی ــل« ق ــن تعلی ــا »حس ــل« ی ــام »تعلی ــراع دوم در مق م

در ابیــات پنجــم، ششــم و هفتــم و هشــتم، گرچــه معنــا از مــراع اصلــی شــعر 

ــه اســت، امــا شــاعر در پیونــد معنایــی مــورد انتظــار بیــن دو مــراع،  فاصلــه گرفت

خــوب عمــل کــرده اســت.

بــا تجلیــل از مقــام شــاعری حافــظ و ذکــر تخلـّـص شــاعر در بیــت هشــتم، غــزل بــه 

زیبایــی بــه پایــان رســیده اســت.

5-5 شــیخ محمد قانــع مریوانــی ) 1385ـ 1318 ه .ق(؛ ایــن شــاعر از شــعرای دوزبانــه ی 



15 نقد و بررسی ملّمع های ُکردی- پارسی از جهت ساختار و پیوند معنایی

متبّحــر منطقه ی کردســتان اســت. وی اشــعار بســیاری رسوده اســت.

»بیشــرت اشــعارش در شــکایت از اوضــاع روزگار و انتقــاد از وضع نابســامان 

ــج  ــون پن ــع، تا کن ــعار قان ــار و اش ــت... از آث ــود او اس ــی خ ــط زندگ محی

مجمــوع زیــر بــه چــاپ رســیده اســت:

ــن  ــوان 2- باغچــه ی کوردســتان 3- چــوار باخــی پێنجوێ ــه ی مه ری 1- گواڵڵ

ــان.  ــتی گه رمی ــان 5- ده ش ــاخی هه ورام 4- ش

همــه اشــعار ایــن پنــج مجموعــه، کُــردی ســورانی اســت« ) مردوخ روحانــی،1385،ج2: 

 .)443

ملّمع زیر  از او است:

1. تاکــوو ئێســتا یاری من بــوو، ڕووی به ناحــه ق وه ر گه ڕان

چیســت یــاران طریقــت بعــد از ایــن تدبیــر مــا؟

تا کنون یار من بود، لیکن به ناحق از من روی برگرداند...

2. واعیــزا ئه مــڕۆ لــه به رچــی مه نعــی مه ی نۆشــیم ئه کــه ی

مــا پیــر  دارد  خــامر  خانــه  ســوی  روی 

ناصحا! چرا امروز از می نوشیدن مرا نکوهش می کنی؟ ...

3. شــێتی عێشــقم گــه ر بــه زوڵفــی مشــکبۆی قه یــدم بــکا

مــا زنجیــر  پــی  از  گردنــد  دیوانــه  عاقــالن 

دیوانه عشقم، اگرچه با زلف های مشک گونش مرا زنجیر کند...

4. ئه ی سـه نه م! سـه رتا به پا، تۆماری ده رسـم مه دحی تۆس

زین ســبب جز لطف و خوبی نیســت در تفســیر ما

صنام! رساپایم متامی درس و نوشته هایم ذکر ستایش توست ...

5. ئاهــی ســه ردم تیــر و چه وتــی قامه تــم هــه ر وه ک کــه وان

رحــم کــن بــر جــان خــود پرهیــز کــن از تیــر مــا

آه رسدگون و تیر خمیده قامتم هامنند کامن ...

6.ئــه ی ڕه قیــب! بۆچــی به هانــه ی بێ ویســالیم تــۆ ببــی؟

کایــن چنیــن رفتــه ا ســت در عهــد ازل تقدیــر مــا

حریفا! )ای مّدعی( چرا بهانه ناکامی ام تو باشی ...

ــۆش ــه ج ــزه ل ــۆت بپارێ ــزم؟ خ ــی عه زی ــی بێڕه حم 7. بۆچ

مــا شــبگیر  ســینه  ســوز  و  آتشــناک  آه 
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ای دوست! رحم و مهربانی ات کجا رفته، به دور باش از این جوشش...

8. بعــد زیــن »قانــع« لــه شــوربی مــه ی، ده مــێ غافــڵ نیــه

ــا ــر م ــت پی ــار طریق ــد آن ی ــی ش ــون خرابات چ

)قانع،1390: 73(

بعد از این »قانع« از نوشیدن می لحظه ای غافل نیست ...

این غزل تضمینی از غزل حافظ با این مطلع است:

دوش از مســجد ســوی میخانــه آمــد پیــر مــا

ــا ــر م ــن تدبی ــد از ای ــت بع ــاران طریق ــت ی چیس

)حافظ، 1377:  15(

غــزل حافــظ بــه داســتان شــیخ صنعــان تلمیــح دارد. وزن آن رمــل مثمــن 

محــذوف اســت. در ایــن ملّمــع کُــردی ـ فارســی چینــش و نظــم ابیــات بســیار تغییــر 

ــن شــکل کــه: کــرده  اســت؛ بدی

ــتان  ــه داس ــه ب ــعر ک ــی ش ــته ی اصل ــه هس ــاعر ب ــردی، ش ــعر کُ ــت اول ش در بی

شــیخ صنعــان تلمیــح دارد، کامــالً بی توّجــه اســت. گرچــه ســعی شــده اســت ربــط 

دو مــراع حفــظ شــود، اّمــا »مــا« در مــراع اصلــی در ایــن شــعر بــه »مــن« تبدیــل 

ــا مشــکل روبــه رو می کنــد. شــده کــه وجــود »مــا« در مــراع دوم را نیــز ب

در بیــت دوم گرچــه مفهــوم مــراع کُــردی بــا آنچــه در شــعر اصلــی بوده  اســت، 

تفــاوت دارد اّمــا پیــام اصلــی آن هــامن پیــروی از پیــر و لــزوم متابعــت از او اســت که 

از آموزه هــای داســتان شــیخ صنعــان بــه شــامر می آیــد.

در بیــت ســوم، مــراع کُــردی بــا مــراع اصلــی در معنــی هامهنــگ اســت و 

شــاعر ســعی داشــته کــه از تناســب کلــامت زنجیــر و مــوی اســتفاده کنــد.

در بیــت چهــارم شــاعر بــه بــار معنایــی کلمــه ی »تفســیر« در ارتبــاط بــا واژه ی 

»آیــت« بی توّجــه بــوده  اســت؛ بــه همیــن جهــت کلمــه ی آیــت را در مــراع کُــردی 

حــذف کــرده و بــه جــای آن واژه ی »درس« را بــه کار بــرده اســت. البتــه ایــن مفهــوم 

نیــز بــا مــراع اصلــی در معنــا، قرابــت دارد.

در بیــت پنجــم شــاعر آخریــن بیــت غــزل حافــظ را اســتفاده می کنــد و علی رغــم 

حــذف تخلـّـص، امــا معنــا نگــه داشــته  می شــود.

ــد و آن  ــر می گوی ــزوم متابعــت از پی ــظ در مــراع اول از ل ــت ششــم حاف در بی

ــل  ــی در نی ــوی »ناکام ــاعر کُردی گ ــا ش ــد، ام ــبت می ده ــی نس ــت ازل ــه رسنوش را ب
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بــه معشــوق« را تقدیــر ازلــی می دانــد و صحبتــی از پیــر در ایــن بیــت نــدارد؛ بدیــن 

ــرد. ــه می گی ــاره از هســته ی اصلــی داســتان فاصل جهــت دوب

ــردی متضّمــن  ــوده کــه در شــعر کُ ــده ی گلــه و شــکایت ب ــم دربردارن بیــت هفت

معنــای تحذیــر شــده  اســت. مــراع دوم در شــعر اصلــی نقــش »نهــاد« دارد، امــا در 

ــردی درســت منطبــق منی شــود. ریخــت جدیــد بــر »گــزاره ی« مــراع کُ

در بیــت هشــتم شــاعر از شــعر حافــظ تضمیــن نگرفتــه اســت و چنیــن بر می آیــد 

کــه ملّمــع از خــود شــاعر باشــد کــه در آن بــا زیرکــی موضــوع داســتان شــیخ صنعــان 

بــا درج کلمــه ی »پیــران« دوبــاره بازگو شــده اســت.

ــای  ــاعر توان ــن ش ــبندی )1982- 1929 م(؛ ای ــن کاردوخی نقش ــیخ محمدامی 5-6 ش

ــردی  ــات کُ ــی در ادبی ــق و بررس ــود. »وی تحقی ــراق ب ــلیامنیه ی ع ــل س ــان اه کُرد زب

و جمــع آوری تصحیــح تعــدادی از دواویــن شــعرای همزبــان خــود را وجهــه همــت 

قــرار داد و خــود نیــز کــه طبعــی خــداداد و ذوقــی شــاعرانه و رسشــار داشــت، بــه 

ســـرودن شــعر آغــاز کــرد« )کاردوخــی،1982: 5(.

این ملّمع از رسوده های او است:

1. جــه ژن و گــوڵ و به هــاره ســاقی ســا بێنــه بــاده

نهــاده می قــدح  بــی  دیــده  کــه  گل  هنــگام 

بهار و گل و عید است ساقی پس بیار باده ...

2. وشــکه نوێــژی زاهێــد دڵ ته نــگ و په ســتی کــردم

گشــاده شــود  دل  تــا  رشابــی  بــده  ســاقی 

من از مناز و عبادت بی روح زاهد دلتنگ و افسـرده ام...

ــار و په نــدی شــێخم ده ر کــه و ت هه مــووی درۆیــه 3. ڕه فت

داده بــاد  بــه  تقــوا  مســت  دیدمــش  امــروز 

برایم آشکار شد که متامی رفتار و نصیحت شیخ دروغ و ریاست ...

ــه ــره گیان ــۆش ڕابوێ ــێ خ ــه ده س ده ر نه چ ــه ر ل ــا ه 4. ب

ــاده ــاقیان س ــا س ــوی ب ــرب ج ــقی ط گل عاش

برای اینکه فرصت از دست نرود، جانا از وقتت استفاده کن...

جوانــه دیمه نــه ی  ئــه م  مه ی خواردنــه وه  عه زیــزم   .5

فتــاده مــی   برجــام  ســاقی  عــذار  عکــس 

می خوردن عزیزم این منظر و تصویرش زیباست ...
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ــین ــا دانیش ــه ی وه ه ــه ر چێ، تاک ــه س ــوڵ خه ریک 6. وا گ

ــاده ــار و جــام ب ــی ی ــی بانــگ رود و چنــگ و ب ب

گل دارد از گلستان رخت برمی بندد تا به کی منتظر باشیم؟!...

7. ده نگ خـۆش بـه ئاوازی خـۆش ته لی که مـان بێنه جۆش

شــاهزاده بــزم  در  حافــظ  شــعر  طــرز  از 

) کاردوخی،1982: 165(

صدای خوش با آوایش خوش است، پس زه کامن را به صدا درآورید...

مطلع غزل تضمین شده ی حافظ:

عیــد اســت و موســم گل، ســاقی بیــار بــاده

هنــگام گل کــه دیــده بــی مــی قــدح نهــاده

ــادکامی و  ــه ش ــوت ب ــد و دع ــگام عی ــار و هن ــل به ــف فص ــزل در وص ــن غ ای

رشابخــواری و رسور بهــاره و اغتنــام فرصــت اســت. وزن شــعر، طربنــاک بــوده و در 

بحــر مضــارع رسوده شــده اســت. 

ــردی بــا مراع هــای اصلــی هامهنــگ اســت؛  در ایــن شــعر برابرهــای شــعر کُ

ــت اول،  ــه بی ــود. در س ــارج منی ش ــعر خ ــی ش ــای اصل ــب از فض ــن رو مخاط ازای

شــاعر کُردی گــوی باتوّجــه بــه محتــوای غــزل، بهــار و گل و عیــد را نویــد می دهــد 

ــل »زهــد و پارســایی«  ــی روح« را در مقاب ــادت خشــک و ب و کلــامت »زهــد« و »عب

ــد. ــا می کن ــون را الق ــامن مضم ــد و ه ــرار می ده ــراع ق م

ــعی  ــه، س ــرتاز از ترجم ــا اح ــاعر ب ــز ش ــم نی ــم و شش ــارم و پنج ــت چه در بی

ــا رعایــت حالــت  ــد و کالمــش را ب ــی هــامن مضمــون را ایجــاد کن ــه زیبای داشــته ب

ــد.  ــراد  کن ــتوری ای ــص دس ــدون نق ــخص ب ــخص و سوم ش دوم ش

ــخن  ــت س ــنت فرص ــت دانس ــی از غنیم ــه زیبای ــاعر ب ــز ش ــم نی ــت هفت در بی

می گویــد و ماننــد شــعر اصلــی، یــاران را بــه تــرس از رسآمــدن موســم بهــار و گل و 

ــد.  ــوت می کن ــادکامی دع ش

مقطــع شــعر نیــز معنــا و مضمــون شــعر اصلــی را دربــر می گیــرد و بــا دعــوت 

بــه ســاز و آواز و بــزم و خوشــی، بــه پایــان می رســد. 

5-7 عبــاس کمنــدی )1393-1331ه.ش(؛ کمنــدی شــاعر، ترانــه رسا و فیلمنامه نویــس 

معــروف ســنندج اســت کــه در زمینــه ی شــعر و ادبیــات آثــار متعــّددی خلــق کــرده 

 اســت؛ ماننــد: »»دیــوان شــعر کُردی و فارســی«، »جمــع آوری اشــعار دیوان میرزاشــفیع«، 
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»ورزش باســتانی و پهلوانــان کُــرد«، »زندگی نامــه ســیدعلی اصغــر کردســتانی«، »اورامان«، 

»رمزگشــایی در مظاهــر فرهنگــی« و »گــردآوری اشــعار هجایــی ایرانــی قبــل از اســالم«« 

)احمــدی، 1395: 137(.

 منونه ای از ملّمع های این شاعر:

1. الده زولفانــت له ســه ر ڕوو پــڕچ و په رچینــت بــه ال

شــام زنخــدان  چــاه  از  خوبــی  روی  آب 

از رخسار به کنار انداز و گیسوان پریشان را نیز.

2.گیانــی مــن بــۆ دیدنــت ئارامــی گیانــم هاتــه لێــو

شــام فرمــان  چیســت  برآیــد  یــا  بازگــردد 

به هوای دیدن تو ای جان من، جانم به لب رسیده است.

3. غه رقی گێژاوی دوو دیده ی مه سـت و مه خموورت بووم

زانکــه زد بــر دیــده آبــی روی رخشــان شــام

غرقه در دریای چشامن شهالی توام.

ــی زار و چــاوه ڕێ ــۆ، حاڵ ــه ئه ژن 4. دڵ په رێشــان، ســه ر ب

شــام پریشــان  زلــف  مــا،  مجمــوع  خاطــر 

پریشان دل و رس بر روی زانو نهاده و با حالی بد و چشم به  راه...

ــب ــاوه ڕه قی ــه و به ڵه ت چ ــده ی ئ ــه دی ــت ل 5. الده چاوان

زانکــه نفروشــند مســتوری بــه مســتان شــام

ای رقیب، چشم از آن دلرب شوخ چشم بپوشان.

6. گــه ردی پێــاوت بــه قوربــان، بــەره دەس بــادی شــەماڵ

ایــوان شــام از خــاک  بشــنوم  بویــی  بلکــه 

غبار قدم هایت را ای عزیز به باد صبا بسپار.

ــا ڕەبــی جامــی مــورادت،  قــەد لەمــەی خاڵــی نەبــێ 7. ی

گــر چــه جــام مــا نشــد، پــر مــی  بــه دوران شــام

پروردگار جام آرزوهایت از می وصال تهی مباد!

8. کاتــی گوڵگەشــت پــا بــە ســەر عــەرزا ســەرخۆ دابنــێ

شــام قربــان  بســیارند  کشــته  ره  کاندریــن 

موسم تفرج رسنت سبزهاست؛ به آرامی قدم بردار.
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9. ئــەی ســەبا بەو چــاو و ئەبــرۆ و زوڵــف و کاکۆڵەی بڵێ

کــی رس حق  ناشناســان گــوی چــوگان شــام

ای بادصبا به آن دیده و ابرو و فکل و  گیسوانش بگو!

10. گەرچــی نــاگا دەس بــه پای کۆشــکی بوڵەنــدی قامەتت

شــام ثناخــوان  و  شــامئیم  شــاه  بنــده ی 

هر چند رسیدن به کاخ بلند قامتت دور از دستان ماست...

11. ڕزقــی حافــز پێکەنینێکــه لــه دەم شــاخی نەبــات

شــام شکرافشــان  لعــل  بــاد  مــا  روزی 

)کمندی،1393: 83(

»حافــظ« از دهــان شــاخه نبــات )معشــوق حافــظ، معشــوق نبــات ماننــد( خنــده  ای 

اســت.

این غزل تضمینی از غزل حافظ است با این مطلع:

ای فــروغ مــاه حســن از روی رخشــان شــام

شــام زنخــدان  چــاه  از  خوبــی  روی  آب 

)حافظ، 1377:  18(

ایــن یکــی از طوالنی تریــن غزل هــای حافــظ اســت کــه 13 بیــت دارد و در بحــر 

رمــل مثمــن محــذوف رسوده شــده  اســت. شــاعر کُــرد یــازده بیــت ایــن غــزل را بــه 

شــکل ملّمــع تضمیــن گرفتــه اســت؛

در بیــت اول، دو مــراع بیــت اصلــی متشــکل از دو جملــه ی خــربی هســتند؛ 

ــه ی  ــدون قرین ــراع دوم ب ــد و م ــری می کن ــراع اول را ام ــردی م ــعر کُ ــن ش لیک

ــود.  ــل می ش ــه آن متّص ــی ب معنای

در بیت دوم ارتباط معنایی دو مراع حفظ شده  است.

در بیــت ســوم نیــز شــاعر کُردی گــوی، علـّـت تــازه ای بــرای معلــول مــراع دوم 

آورده  اســت، امــا رابطــه ی علّــی او بــه انــدازه ی رابطــه ی علّــی شــعر حافــظ، قــوی 

و اثرگــذار نیســت، چراکــه تشــبیه »روی« بــه »خورشــید« در آن نادیــده گرفتــه شــده 

 اســت.

در بیــت چهــارم پیونــد دو مــراع بــه کلـّـی گسســته شــده و عــالوه بر آن اشــکال 

دســتوری نیــز بــر آن وارد آمــده  اســت؛ چراکــه بــرای مــراع دوم کــه حکــم مســندالیه 

دارد، مســند مــراع اول حــذف شــده و قیدهایــی کــه وصف حــال هســتند، جایگزین 
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شــده   اســت. بــه عبارتــی دیگــر، بــرای ایــن بیــت هیــچ فعلــی تعریــف نشــده  اســت.

در بیــت پنجــم در بیشــرت نســخ حافــظ مــراع دوم چنیــن آمــده اســت: »بــه کــه 

نفروشــند مســتوری بــه مســتان شــام« امــا شــاعر از »زانکــه« اســتفاده کــرده  اســت تــا 

حالتــی علـّـی و معلولــی بیــن ایــن مــراع و مــراع خــود ایجــاد کنــد؛ رصف نظــر از 

ایــن نکتــه، آنچــه مربهــن بــوده، اینکــه ایــن غــزل مــرّدف بــه کلمــه ی »شــام« اســت 

ــراع دوم،  ــتان« م ــت »مس ــن بی ــت. در ای ــوقه اس ــار و معش ــات، ی ــب ابی و مخاط

اســتعاره از چشــم یــار اســت کــه در مــراع اول نیــز بــا لفــظ »نرگــس« مــورد خطــاب 

ــردی بــا »ای رقیــب« مــورد خطــاب واقــع شــده  واقــع شده اســت؛ امــا در مــراع کُ

ــاره دارد، از  ــب اش ــامن رقی ــه چش ــو، ب ــم های ت ــی چش ــت« در معن ــت. »چاوان  اس

ــد. ایــن رو اســتعاره ی »مســتان« مــراع دوم آن بــدون مرجــع باقــی می مان

در بیــت ششــم مضمــون حفــظ شــده اســت و ربــط بیــن دو مــراع، صحیــح 

اســت. 

ــظ  ــا حف ــراع ب ــه ی دو م ــی رابط ــرده، ول ــر ک ــون تغیی ــم مضم ــت هفت در بی

ــت. ــی  اس ــود باق ــای خ ــکوائیه ی آن در ج ش

ــرای مــراع اول حســن تعلیــل  در بیــت هشــتم در اصــل شــعر، مــراع دوم ب

اســت؛ امــا در مــراع کُــردی، گرچــه رابطــه ی علّــی و معلولــی صحیــح بــوده، امــا 

تناســب در آن رعایــت نشــده  اســت؛ بــه ایــن دلیــل کــه خــاک و خونــی کــه حافــظ 

توصیــف می کنــد، بــا قربانیــان کشته شــده در راه عشــق تناســب دارد، نــه بــا موســم 

ــبزه ها. ــنت س ــّرج و رس تف

ــردی  ــی هســتند. در شــعر کُ ــی موقوف املعان ــم و دهــم در شــعر اصل ــت نه بی

هــم ایــن ویژگــی و هــم حالــت ندایــی بــودن بیــت نهــم حفــظ شــده  اســت. همچنین 

ارکان پایــه و پیــرو بیــت دهــم نیــز منظــور شــده اســت.

ــود را  ــص خ ــد و تخلّ ــاد می کن ــظ ی ــام حاف ــا از ن ــاعر تنه ــر، ش ــت آخ در بی

منــی آورد. در ایــن بیــت، تشــبیه دهــان بــه شــاخ نبــات، ایهــام تناســب جالبــی بیــن 

ــت. ــرده  اس ــاد ک ــظ ایج ــات و حاف ــاخ نب ش

5-8 مؤمــن یزدانبخــش )متولد1330هــ .ش( این شــاعر اهــل پاوه اســت و »تاکنون 

قریــب بــه پنــج هــزار بیــت شــعر،  ـــبیشرت در ســبک کالســیک در قالب هــای کوتــاه 

ــورانی(  ــی و س ــای هورام ــردی )گویش ه ــان کُ ــه زب ــی ب ــی و عروض ــا، ده هجای هج

و انــدک اشــعاری نیــز بــه زبــان فارســی ســـروده اســت« )احمــدی، 1395: 143(. از 
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ــاعر: ــن ش ــای رسوده ی ای ملّمع ه

1.فه خــرش بزانــه ئــه ی دڵ الو دۆســی الڵــه کــه ردەن

بــر خســـروی گزیــدن او گدایــی  کــوی  در 

دل بیان عجز و البه به نزد دوستان را افتخار بدان.

2. وه ســڵش دەواو داڵنــه ن  بڕیــەی چەنــەش گرانــەن

بریــدن تــوان  مشــکل  جانــی  دوســتان  از 

رسیدن به یار، شفای دل هاست و دوری از او سخت است.

نــه دیــده ماڵــی تــۆزه و وه رو هه واریــش ســاته ی   .3

پیراهنــی دریــدن نامــی  نیــک  بــه  آن جــا  و 

گرد و غبار خانه ی ییالقی ات )کوهستانی( را لحظه ای با چشامنم بسایم.

4.مــەس  بــی   وه بۆنــی عەتــرش گێڵــی نــه بــاخ و قەســـرش

شــنیدن بلبــالن  از  عشــقبازی  رس  گــه 

چنانچه در باغ و کاخش بگردی از بوی عطرش مست می شوی و لذتبخش است.

5.کارد و ترنــج گـــێری ده س جــه دینــش بینــه ســەر وەش

کــه آخــر ملــول گــردی از دســت و لــب گزیــدن

هنگامــی کــه کارد و ترنــج را بــه دســت می گیــری، از دیدنــش ســـرمست و خوشــحال 

ــوی! می ش

ــش ــه جام ــەی ن ــه م ــۆ نۆش ــدار ب ــه دی ــەت بزان 6.فرس

ــیدن ــم رس ــه ه ــوان ب ــر نت ــم دیگ ــون بگذری چ

فرصت را غنیمت شامر و از می نابش جامی بنوش.

7.»مۆمــن« چه مــش نــه ڕاتــه ن مه یــل و وه فــاش خه اڵتــه ن

پروریــدن درویــش  آور  یــادش  بــه  رب  یــا 

مؤمن چشم به راه میل و وفای توست که برایش خلعتی فاخر و گرانبهاست!

این غزل تضمینی از غزلی از حافظ با این مطلع است: 

ــدن ــار دی ــدار ی ــت دی ــت دول ــه چیس ــی ک دان

گزیــدن خــرسوی  بــر  گدایــی  او  کــوی  در 

)حافظ، 1377:  534(

ایــن غــزل در بحــر مضــارع مثمــن اخــرب رسوده شــده اســت و هفــت بیــت دارد 

کــه متــام آنهــا در شــعر کُــردی تضمیــن شــده اند.
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در مــراع اول بیــت نخســت شــعر اصلــی، شــاعر ســؤالی مطــرح می کنــد و در 

مــراع دوم پاســخ آن را مــی آورد. در شــعر کُــردی جملــه ی پرسشــی بــه امــری مبــّدل 

می شــود؛ بنابرایــن، بایــد مــراع دوم را نــه پاســخ پرســش، بلکــه مفعــول دوم فعــل 

فخــر دانســنت در مــراع اول دانســت یــا آن را تابــع مــراع اول فــرض کــرد.

ــا مفهــوم هــامن اســت؛  ــرده ام ــر ک ــات تغیی ــن ابی ــت دوم و ســوم مضامی در بی

ضمــن اینکــه در بیــت ســوم ربــط »وآنجــا« کــه بــه مــکان اشــاره دارد بــه مــراع اول، 

قــدری مشــکل اســت.

در بیــت چهــارم نیــز شــاعر کالم را از اصــل آن دور کــرده و رابطــه ی دو مــراع 

را در نظــر نگرفتــه  اســت. لــزوم وجــود کلمــه ای چــون »گــه« ماننــد اصــل بیــت، در 

ــه نظــر می رســد. مــراع اول ب

در بیــت پنجــم نیــز در اصــل شــعر، رابطــه ی بیــن دو مــراع علّــی و معلولــی 

اســت کــه در قالــب جملــه ی امــری آمــده اســت امــا در شــعر کُــردی معلــول علــت 

ــه  ــا تناســب کلــامت »دســت« و »گزیــدن«، ب نیامــده و شــاعر ترجیــح داده اســت ب

ــن  ــد، لیک ــح بزن ــف تلمی ــدار یوس ــر در دی ــان م ــت زن ــدن دس ــتان بریده ش داس

ــت.  ــرده  اس ــق نک ــی خل ــی محکم ــای معنای رابطه ه

در بیــت ششــم شــاعر ســعی داشــته اســت معنــا حفــظ شــود، امــا بــرای فعــل 

»بگذریــم« در مــراع دوم، الزم بــود کــه کلمــه ی »راه« در مــراع اول نگــه داشــته 

ــت.  ــده اس ــه نش ــعر این گون ــی در ش ــود، ول ش

در مــراع پایانــی نیــز گسســت قابــل توّجهــی بیــن مضمــون دو مــراع ایجــاده 

شــده  اســت؛ چراکــه بــرای »ش« در »یــادش« مرجــع مناســبی تعریــف نشــده  اســت. 

ــم کــه شــاعر از صنعــت »التفــات« اســتفاده  ــان در نظــر بگیری مگــر اینکــه آن را چن

کــرده و در مــراع اول از غیــب بــه خطــاب التفــات شــده اســت.

5-9 رضــا جمشــیدی )متولــد1351.ه.ش(؛ وی از شــاعران کرمانشــاهی کُــرد معــارص 

ــار او  ــم« از آث ــوزه ده ی ــی داوان هه ســاره« و »دوراه چی اســت. دو مجموعــه شــعر »ی

در در ادبیــات کُــردی اســت. ملّمــع زیــر از او اســت:

هه ر چــی کیــوه س لــه بــن که نــی نازیگــه بــای لــه الی تــو

ــو ــای ت ــده ی دلگش ــی درد خن ــه م ــرده ی غنچ پ

متام کوه ها را از ریشه می کند آن نازی که از طرف تو باشد...

بی قرارمــه دڵ  ئــی  نه یلــه  جــی  دوواره  نه چــوو   .2
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کز ســـر صــدق می کند شــب همه شــب دعای تو

نرو! دوباره این دل بی قرارم را تنها نگذار...

3.مــن وه ی هه ناســه ی رسدمــه وه ی هه مکــه ئــاخ و زیوخمه

قــال و مقــال عاملــی می کشــم از بــرای تــو

من با این نفس رسد و  با این همه درد و رنجم...

4.ئه گــەر مــرم ئه گــه ر زنــه م یــا گــه ر خه نــم یــا گیــره کــه م

ــو ــای ت ــب وف ــم در طل ــش می زن ــه نق ــن هم ای

اگر می میرم یا زندگی می کنم یا می خندم یا گریه می کنم...

5.بــااڵ بڵیــن چــه و ســیه وه ختــی تیوه نــم بیوشــم هه ســه م

ــو ــاک در رسای ت ــود خ ــوس ش ــر ه ــن رس پ کی

ای باال بلند چشم سیاه وقتی می توانم بگویم که زنده هستم...

ــده ــاز و کاڵ ــه ن ــر ل ــل پ ــه و چه وی ــه ئ ــه وی کفت ــا چ 6.ت

ــو ــرغ ســخن رسای ت ــظ خــوش کالم شــد م حاف

)جمشیدی،1389: 59(

تا چشم هایش آن چشم های ناز و پر جذبه ی تو را دید...

این ملّمع تضمین شده از این غزل حافظ است:

ــو ــای ت ــره ی مشک س ــد ط ــه می ده ــاب بنفش ت

ــو ــای ت ــده ی دلگش ــی درد خن ــه م ــرده ی غنچ پ

)حافظ، 1377:  559(

وزن ایــن غــزل حافــظ در بحــر رجــز مثمــن مطــوی مخبــون رسوده شــده اســت و 

جــزو غزل هــای طربنــاک حافــظ بــوده کــه در آن بــه وصــف طبیعــت و امیــد وصــال 

دوســت پرداختــه  اســت. شــاعر کُردی گــوی شــش بیــت از ایــن غــزل هشــت بیــت را 

در قالــب ملّمــع بــه ایــن رشح تضمیــن گرفتــه  اســت:

در بیــت اول شــعر بــا توّجــه بــه فعــل »مــی درد« در مــراع دوم، از فعــل »کنــدن« 

در مــراع اول اســتفاده شــده  اســت. توصیــف مــوی یــار در مــراع اصلــی در اینجــا 

بــه توصیــف نــاز و کرشــمه بــدل شــده  اســت؛ لیکــن لطافت شــعر در نظــر گرفته نشــده  

ــاز معشــوق اســتفاده کــرده و  ــرای خندیــدن و ن اســت و شــاعر از توصیفــی غریــب ب

ملزومــات الزم تشــبیه در نظــر گرفتــه نشــده  اســت؛ بــرای مثــال بیــن »غنچــه« و »خنده« 

و »پــرده« و نیــز »تــاب« و »بنفشــه« و »طــره ی مشک ســا« ارتبــاط، شــباهت و تناســب 
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وجــود دارد؛ امــا بیــن »نــاز و کرشــمه« و »از جــا کنــده شــدن کــوه« ارتبــاط معنایــی وارد 

 . نیست

در بیــت دوم و ســوم بــا وجــود تغییــر عبــارات، ارتبــاط معنایــی بیــن دو مــراع 

خــوب حفــظ شــده  و مرجــع ضمیرهــا رعایــت شــده اســت. 

در بیــت چهــارم شــاعر بــا اســتفاده از عبــارت »ایــن همــه نقــش« ســعی می کنــد 

ــدن« و  ــودن« و »خندی ــده ب ــردن«، »زن ــد »م ــراع اول، مانن ــی در م ــای مختلف نقش ه

»گریســنت« تصویرســازی کنــد و ربــط زیبایــی بیــن دو مــراع را ایجــاد کنــد. 

ــود؛  ــان می  ش ــعر بی ــون ش ــری در مضم ــی متعالی ت ــوم عرفان ــم مفه ــت پنج در بی

بدیــن شــکل کــه شــاعر هســتی و وجودیــت خــود را منــوط بــه فنــا در راه یــار می دانــد. 

در بیــت پایانــی نیــز شــاعر مضمــون تــازه ای می آفرینــد و از نــام »حافــظ« اســتفاده 

ــن غــزل  ــات ای ــن ویژگــی در متــام ابی ــد. ای ــان منی کن ــد و تخلــص خــود را بی می کن

وجــود دارد کــه در متــام مراع هــای کُــردی، مضمــون تــازه ای خلــق شــده کــه از اصــل 

ــی ایجــاد شــده   ــه خوب ــز ب ــط بیــن دو مــراع نی مــراع فارســی فاصلــه دارد، امــا رب

اســت.

5-10 عدنــان مــرادی )متولــد1350.ه.ش(؛ مــرادی شــاعر کُردی گــوی شــهر پــاوه اســت 

ــت؛  ــر اس ــب اث ــز صاح ــردی نی ــات کُ ــه ی ادبی ــی، در زمین ــب تألیف ــر کت ــالوه ب ــه ع ک

»قالــب شــعری ایشــان غــزل و مثنــوی اســت کــه بــه زبــان هورامــی بــوده و گاهــی نیــز 

ــد« )احمــدی، 1395: 153(. ــان فارســی و ســورانی شــعر می رسای ــه زب ب

منونه زیر از اشعار او است:

1. هــۆ شــه ماڵ یــاوه ی هــوارو دۆســی خاکــش گێــره دەس

بوســه زن بــر خــاک آن وادی و مشــکین کــن نفس

ای صبا چون به آستان دوست رسیدی خاکش را در دست گیر...

ــا ــۆوه دم ــه ی مه گێڵ ــره کاروان ک ــی عۆم ــه رۆ ئ 2. مەوی

پــر صــدای ســاربانان بینــی و بانــگ جــرس

این عمر همچون کاروانی می رود و هیچ گاه به عقب برمنی گردد...

3. بــۆ بوینــه حــاڵ و باڵــم هه ڵســی جۆشــا وســته ڕا

کــز فراقــت ســوختم ای مهربــان فریــاد رس

بیا و حال و روزم را ببین که چگونه اشک هایم همچون جویی روانند...

4.چه رخـوو گه ردوونی به جاره ی تۆش جیـا که رده ن چه نه م
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ــد بــس ــم پن ــدم از هجــران کــه این گوشــاملی دی

چرخ گردون به یکباره تو را از من جدا منود...

5.شــەونخوونی ئەمــن و مانگــێ و ئاســامنی بــی ســەبەب

شــب روان را آشنایی هاســت بــا میــر عســس

شب بیداری های من و ماه و آسامن سببی شد تا...

ــه تــۆ ســاحێو شــەنی ــە زانێنــێ ئــەر دڵ بدەون 6. وێــم پەن

زان کــه گــوی عشــق نتــوان زد بــه چــوگان هــوس

آگاه بودم از اینکه اگر دل به تو دهم تو خود صاحب آنی...

ــارۆ و ســەوەی ــه تــۆ دڵیــم ئ ــا ڕچــەی مــاڕوو مەدەون 7. ب

گــر چــه هشــیاران ندادنــد اختیــار خــود بــه کــس

امروز و فرداست که این سّنت را خواهم شکست و دمل را به تو خواهم داد...

8. هەنــگ تــۆ شــاهۆ خەیاڵــی گــوڵ بــه گــوڵ گێــا بــه اڵم

و از تحســـر دســت بــر رس می زند مســکین مگس

فرشته خیالت گل های کوه شاهو را دسته دسته گشت اّما...

9. بژنــەوو تەنیــا بەجــارەی نامــێ ئەمنــت بــەرده بــۆ

از جناب حضـــرت شــاهم بس اســت این ملتمس

)احمدی،1395: 153(

اگر تنها برای یک بار از زبان تو نام خود را شنیده باشد...

مطلع غزل حافظ که در این شعر تضمین گرفته شده، این بیت است:

ای صبــا گــر بگــذری بــر ســاحل رود ارس

بوســه زن بــر خــاک آن وادی و مشــکین کــن نفس

)حافظ، 1377:  361(

ــوی  ــاعر کُردی گ ــه ش ــت دارد ک ــده و 9 بی ــل رسوده ش ــر رم ــوق در بح ــزل ف غ

ــن  ــاب ای ــت. در ب ــرده  اس ــن ک ــردن تضمی ــش ک ــس و پی ــدون پ ــات آن را ب ــام ابی مت

ــت: ــد گف ــه بای ــن ملّمع گون تضمی

بیــت اول نزدیــک بــه مضمــون شــعر اســت؛ امــا »خــاک« چــون در مــراع دوم 

آمــده، اســتفاده از آن در مــراع اول موجــب »حشــو« شــده اســت. 

ــعر  ــت در ش ــن دوس ــاد رسزمی ــت؛ ی ــرده  اس ــر ک ــون تغیی ــت دوم مضم در بی

اصلــی، بــه تــذکار گــذر عمــر بــدل شــده  و صــدای ســاربانان و جرس هــا بــه کاروان 
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عمــر ربــط داده شــده اســت. 

در بیــت ســوم شــاعر اصلــی بــا اســتفاده از لفــظ »محمــل« و در بیــت چهــارم 

ــاعر  ــن ش ــت؛ لیک ــده اس ــارج نش ــین خ ــات پیش ــای ابی ــران« از فض ــت »هج ــا لغ ب

کُردی گــوی پیونــد محــور عمــودی را گسســته اســت. البتــه بــا ایجــاد ربــط محکمــی 

بیــن معنــای دو مــراع، در مضمــون خلــل ایجــاد نشــده  اســت. همچنیــن در بیــت 

ــته و  ــی نداش ــراع دوم التفات ــد« در م ــظ »پن ــه لف ــوی ب ــاعر کُردی گ ــارم، ش چه

ــراع  ــط دو م ــا رب ــرده، ام ــاد نک ــراع اول ایج ــرای آن در م ــه ای ب ــن رو قرین از ای

ــی اســت. پذیرفتن

ــد و  ــه رو می کن ــازه روب ــا یــک مضمــون ت در بیــت پنجــم، شــاعر مخاطــب را ب

مــراع اول را ســبب مــراع دوم قــرار می دهــد، ضمــن اینکــه ربــط بیــن »مــاه« و 

»شــب روان« را نیــز لحــاظ کــرده  اســت. توضیــح اینکــه در گذشــته مســافران شــربو 

از جهــت حرکــت مــاه بــرای یافــنت مســیر اســتفاده می کردنــد و همــواره بــه آن نظــر 

ــن  ــوده کــه در ای ــت در بالتکلیفــی کلمــه ی »میرعســس« ب ــن بی داشــتند. اشــکال ای

جایــگاه جدیــد ارتبــاط آن بــا مضمــون شــعر بریــده شــده اســت.

ــه   ــورت گرفت ــّددی ص ــازی های متع ــی تصویر س ــعر اصل ــم در ش ــت شش در بی

اســت؛ عشــق بــه »گــوی« و هــوس بــه »چــوگان« تشــبیه شــده و در مجمــوع یــک 

ــده و  ــبیه ش ــوی« تش ــه »گ ــزه« ب ــی »رسنی ــد؛ از طرف ــکیل داده ان ــب« تش ــبیه مرکّ »تش

»عشــقبازی« نیــز بــه بــازی »چــوگان« تشــبیه شــده  اســت. ضمــن اینکــه »رسباخــنت« 

در تقابــل بــا »هوســباخنت« قــرار گرفتــه  اســت. مــراع برســاخته ی شــاعر کُردی گوی 

اگرچــه از لطــف و زیبایــی خــاص خــود برخــوردار اســت، امــا تشــبیه های مــراع 

دوم در آن جایگیــر نیفتــاده اســت. 

در بیــت هفتــم ربــط دو مــراع حفــظ شــده و مضمــون بیــت بــه شــعر اصلــی 

نزدیــک اســت. 

در بیــت هشــتم ربــط دو مــراع بــا وجــود اینکــه شــاعر تصویــر متفاوتــی در این 

مــراع ایجــاد کــرده ، برقــرار اســت. »مگــس«، کنایــه از حســودان و نااهــالن عــامل 

عشــق اســت کــه در تقابــل بــا »فرشــته ی خیــال« قــرار داده شــده اســت. 

ــردی، دقیقــاً هــامن مضمــون شــعر اصلــی را اســتفاده  در بیــت پایانــی شــعر کُ

ــزل  ــن غ ــد در ای ــظ بتوان ــعر حاف ــای ش ــه ریزه کاری ه ــدون اینک ــه ب ــد. البت می کن

نیــز آورده شــود؛ چراکــه »ملتمــس« در مــراع دوم بیــان نوعــی نامــه اســت کــه در 
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ــک« در  ــا »کل ــت ب ــن لغ ــت. ای ــورت می گرف ــانه ص ــتی ملتمس ــای درخواس نامه ه

مــراع اول شــعر اصلــی ارتبــاط پیــدا می کنــد؛ لیکــن شــاعر کُردی گــوی ایــن ربــط 

را نادیــده گرفتــه اســت و بــر زبــان جــاری شــدن را در عــوض بــر قلــم جاری شــدن 

اســتفاده کــرده اســت.

6- نتیجه گیری 

دستاوردهای حاصل از این پژوهش را می توان در موارد زیر دسته بندی کرد:

پژوهــش و تحقیــق در ادبیــات و زبــان کُــردی از شــاخه های نوپــای پژوهش هــای 

ــن  ــور ای ــه درخ ــرتده ای چنان ک ــی گس ــار تحقیقات ــه آث ــن زمین ــت و در ای ــی اس ادب

ادبیــات باشــد، وجــود نــدارد. 

ــات  ــا ادبی ــنایی ب ــه ی آش ــنت زمین ــه داش ــه ب ــرد، باتوج ــعرای کُ ــیاری از ش بس

فارســی و تســلّط بــر ایــن زبــان در اشــعار خــود بــا به کارگیــری صنعــت »ملّمــع« از 

ــد.  ــره برده ان ــان به ــن زب ای

ــاعران  ــه ش ــورد توّج ــعرا م ــایر ش ــش از س ــظ بی ــی، حاف ــاعران ایران ــان ش در می

ــرد زبــان قــرار گرفتــه اســت، ایــن مســئله بــه ظرفیت هــای ادبــی، فکــری و زبانــی  کُ

ــردد. ــی بازمی گ ــدار ایران ــاعر نام ــن ش ــعار ای اش

ــن«  ــد، »تضمی ــظ کرده ان ــعر حاف ــرد از ش ــاعران کُ ــه ش ــتفاده ای ک ــرتین اس بیش

ایــن اشــعار در غزل هــای خودشــان بــوده  اســت کــه بــا توّجــه بــه متایــز زبــان حافــظ 

ــن  ــه در ای ــود ک ــت ب ــه ای صنع ــکیل گون ــزل، تش ــل غ ــردی، حاص ــعر کُ ــان ش از زب

ــد. ــذاری ش ــه« نامگ ــن ملّمع گون ــوان »تضمی ــت عن ــش تح پژوه

در میــان شــعرای برجســته ی زبــان کُــردی کــه شــعر حافــظ را بــه روش صنعــت 

»تضمیــن ملّمع گونــه« مــورد اقبــال قــرار داده انــد، باتوّجــه بــه ایــن معیــار کــه غزل هــا 

ــردی و مــراع دوم از یــک غــزل مشــخص  ــی مــراع اول کُ هم شــکل باشــند، یعن

ــگ  ــت: »عبدالرحمن بی ــده اس ــاب ش ــن انتخ ــن عناوی ــا ای ــر ب ــاعر برت ــد، ده ش باش

ــمس  ــن ش ــی«؛ »بهاءالدی ــوم صفیع ــی«؛ »معص ــاس حقیق ــران«؛ »عب ــامل صاحبق س

قریشــی«؛ »شــیخ محمدقانــع مریوانــی«؛ »شــیخ محمدامیــن کاردوخــی نقشــبندی«؛ 

»عبــاس کمنــدی«؛ »مؤمــن یزدانبخــش«؛ »رضــا جمشــیدی« و »عدنــان مــرادی«.

بــا توّجــه بــه نزدیکــی شــعر کالســیک کُــردی  بــا بحرهــا و اوزان شــعر فارســی، 

بــرای تطبیــق وزن در شــعر ملّمــع، شــعرای مذکــور موفــق عمــل کرده انــد و اشــعار 
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ــت  ــی مطابق ــعر فارس ــاعران ش ــش ش ــیوه ی رسای ــا وزن و ش ــه ب ــن زمین ــا در ای آنه

می کنــد.

ــای  ــوی، ملّمع ه ــی و معن ــع لفظ ــی و صنای ــای ادب ــتفاده از آرایه ه ــت اس از جه

کُردی- فارســی تحــت تأثیــر شــعر حافــظ غنــی و قابــل توّجــه هســتند.

از لحــاظ پیونــد معنایــی بیــن دو مــراع کُــردی و فارســی غــزل ایــن ده شــاعر، 

بــه ســه دســته تقســیم می شــوند:

ــه مضمــون  ــک ب ــردی در آن بســیار نزدی ــه مضمــون مــراع کُ ــی ک ــف( ابیات ال

ــی  ــط معنای ــا رب ــه، ام ــورت گرفت ــی ص ــر مضمون ــر تغیی ــت و اگ ــی اس ــت اصل بی

ــای  ــالی کالم و غن ــت اعت ــون در جه ــر مضم ــده و تغیی ــت ش ــراع رعای ــن دو م بی

هــری آن، صــورت گرفتــه اســت. ایــن دســته تقریبــاً بــدون اشــکال دســتوری و یــا بــا 

ایــرادات کوچــک قابــل اغــامض همــراه هســتند. غــزل »شــیخ محمدامیــن کاردوخــی 

ــن  ــیدی« در ای ــا جمش ــی« و »رض ــاس حقیق ــی«، »عب ــوم صفیع ــبندی«، »معص نقش

ــرد. ــرار می گی ــته ق دس

ــاد  ــرای ایج ــت و ب ــر داده اس ــت را تغیی ــون بی ــوی مضم ــاعر کُردی گ ب( ش

مضمونــی تــازه تــالش کــرده؛ همچنیــن تناســب دســتوری و پیونــد بــا مــراع دوم را 

نیــز در نظــر داشــته  اســت لیکــن ایــن ارتبــاط در برخــی ابیــات بــا اشــکاالتی مواجــه 

ــت.  ــرش نیس ــل پذی ــدان قاب ــردی در آن چن ــی و کُ ــت فارس ــینی بی ــه همنش ــت ک اس

ــع  ــد قان ــیخ محم ــران« و »ش ــامل صاحبق ــن س ــی«، »عبدالرحم ــمس قریش ــزل »ش غ

ــد. ــامر می آین ــه ش ــته ب ــن دس ــزو ای ــرادی« ج ــان م ــی« و »عدن مریوان

ــاد  ــه ایج ــادر ب ــاعر ق ــه در آن ش ــد ک ــرار می گیرن ــی ق ــته ابیات ــن دس ج( در ای

ارتبــاط منطقــی و قابــل فهــم از لحــاظ دســتوری و کاربــرد اشــخاص و شناســه ها و 

مرجــع ضمیرهــا نبــوده  اســت و معنــای شــعر کُــردی بــا مــراع فارســی مقابــل آن در 

بیشــرت ابیــات انطبــاق پیــدا منی کنــد. غــزل »مؤمــن یزدانبخــش« و »عبــاس کمنــدی« 

را بایــد در ایــن دســته بــه شــامر آورد.

ــه  ــز ب ــی نی ــوی غیرایران ــاعران کُردی گ ــه ش ــد ک ــن ش ــش روش ــن پژوه در ای

انــدازه ی شــاعران کُردی گــوی ایــران در رسایــش ملّمــع بــا تضمیــن از غــزل حافــظ 

ــا  ــن آنه ــوان بهرتی ــر می ت ــن اث ــده در ای ــزل بررسی ش ــان ده غ ــد. از می ــر دارن تبح

ــل  ــعرای اه ــه از ش ــت ک ــبندی« دانس ــی نقش ــن کاردوخ ــیخ محمدامی ــزل »ش را غ

ــت. ــوده اس ــلیامنیه ب س
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باتوّجــه بــه اهمیــت معنــا و مضمــون در ســاختار شــعر، می طلبــد کــه شــعرای 

ــه  ــرای ایجــاد ســاختاری بی اشــکال و مســتحکم در شــعر، ب ــی ب ــرد در ملّمع رسای کُ

ــه  ــات توّج ــارات و ابی ــان عب ــی محکــم در می ــد معنای مســئله ی ایجــاد رشــته ی پیون

بیشــرتی داشــته باشــند.
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